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[ISMERTETŐ]
A www.tanulmanyi.info – Központi tanulmányi információs rendszer – ingyenes Internetes
szolgáltatás rövid ismertetője a Magyar Közoktatási Intézmények részére. A kiadvány szabadon
terjeszthető, sokszorosítható.
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A szolgáltatás
A Központi tanulmányi információs rendszer (www.tanulmanyi.info) egy ingyenes Internetes
szolgáltatás, melyet a Magyar Oktatási Intézmények 2008. szeptembertől kötelezettségek nélkül
használhatnak. Az oktatási intézmények vezetői online regisztrációval jelezhetik felhasználási
szándékukat a rendszer üzemeltetőjének. A sikeres jelentkezés feltétele az online regisztráció írásos
és hivatalos megerősítése, melyet telefaxon illetve levélben tudnak a tanulmanyi.info részére
eljuttatni. A sikeres regisztrációt követően a jelentkező intézmény részére a szolgáltatás
használatához szükséges azonosítókat a tanulmanyi.info üzemeltetője kiállítja.
A tanulmanyi.info szolgáltatás ingyenesen és időbeni korlátozás nélkül igénybe vehető a regisztrált
oktatási intézmény összes munkatársa, hallgatója valamint azok gondviselői részére mennyiségi
korlátozás nélkül. A szolgáltatás az összes – a tanulmányi munkával, annak adminisztrációjával és a
kommunikációval kapcsolatos – alap funkciót tartalmazza. A 2008/2009-es tanév II. félévében a
rendszer a szolgáltatások és a funkciók bővítését követően eléri végleges állapotát, így az
alapfunkciók mellett számos kiegészítő és kényelmi szolgáltatást használhatnak a tanulmanyi.info
felhasználói.

A biztonság
A tanulmanyi.info Internetes szolgáltatás elérése és annak használata
biztonságos, titkosított, csatornákon keresztül működik (SSL). A kommunikáció a
kiszolgálókkal, az oldal felhasználása teljes egészében védett – hasonlóan, mint
az elektronikus banki rendszerek.

A technológia
A tanulmanyi.info szolgáltatás igénybevételéhez nincs szükség speciális alkalmazásra, eszközre,
módszerre, vagy szaktudásra. A rendszer hozzáférhető minden olyan számítógépről, mely Internet
hozzáféréssel rendelkezik, az operációs rendszertől és teljesítménytől függetlenül.
A tanulmanyi.info szolgáltatás tesztelését az alábbi böngészőkkel végezte el az oldal üzemeltetője
Microsoft Windows 2000, XP, és Vista valamint Linux operációs rendszereken.

Microsoft Internet Explorer 7

Opera 9.x

Mozilla Firefox 3

A KÖTELEZETTSÉGEK NÉLKÜL IGÉNYBE VEHETŐ, INGYENES KÖZPONTI TANULMÁNYI INFORMÁCIÓS
RENDSZER KIEMELKEDŐ, ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKAT BIZTOSÍT AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK ÉS
AZOK MUNKATÁRSAINAK. A RENDSZER LEEGYSZERŰSÍTI AZ ADMINISZTRÁCIÓT, A
KOMMUNIKÁCIÓT, ÉS BIZTONSÁGOS, ELEKTRONIKUS FELÜLETET BIZTOSÍT A HAGYOMÁNYOS
TANULMÁNYI ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOKNAK AKÁR HOLNAPTÓL.
A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL A HALLGATÓK ÉS GONDVISELŐIK NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓKAT
KAPNAK AZ ISKOLAI ÉLTERŐL, TANULMÁNYOKRÓL, AZ INTERNET HASZNÁLATÁVAL.
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Az alapok
A tanulmanyi.info oldal alap szolgáltatásai az elektronikus napló, elektronikus ellenőrző és a
tanulmányi információk online kezelése és nyilvántartása köré épülnek, hozzáférést biztosítva a
rendszer minden résztvevőjének. Minden szolgáltatás, mely beépítésre került a rendszerben, az
adminisztratív feladatok könnyű kivitelezését, egyszerű menedzselését támogatja, előtérbe helyezve
a szülőkkel kapcsolatos kommunikációt és adatszolgáltatást, valamint a hallgatói hozzáférést. A
felhasználók különböző jogosultsági szintekkel rendelkeznek, melyek meghatározzák az adatok
megjelenítését, azok tartalmát valamint a szolgáltatások jellegét, mennyiségét.
A TANULMANYI.INFO SZOLGÁLTATÁSSAL MEGOLDÁST KÍNÁLUNK AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK,
HOGY BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS ÉS ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK NÉLKÜL, AZONNAL HASZNÁLHATÓ
ONLINE TANULMÁNYI RENDSZERT VEZESSENEK BE ÉS MŰKÖDTESSENEK SAJÁT MUNKATÁRSAIK,
HALLGATÓIK ÉS AZOK GONDVISELŐIK RÉSZÉRE.
A tanulmanyi.info szolgáltatás használatával minden felhasználó könnyen és gyorsan fér hozzá a
jogosultsági szintjének megfelelő információkhoz, melyeket egyszerű és könnyen értelmezhető
felületeken jelenít meg a rendszer. (Ilyen például: az intézmény egészére vonatkozó hallgatói hiányzások
statisztikája, melyhez kizárólag az adminisztrátori jogokkal rendelkező felhasználók férhetnek hozzá)

Jogosultsági szintek:
-

Adminisztrátori jogosultság (Intézmény vezetői)

-

Kiemelt felhasználói jogosultság (Intézmény munkatársai, pedagógusok)

-

Felhasználói jogosultság (Hallgatók és gondviselőik)

Dokumentáció - felhasználási útmutató
A tanulmanyi.info szolgáltatásainak leírását valamint a használati útmutatót minden felhasználó az
első bejelentkezést követően töltheti le az oldalról. A kézikönyv a tanulmanyi.info oldal
szolgáltatásaival együtt folyamatosan bővül, mely változásokról minden felhasználó a változást
követően tájékoztatást kap.
A dokumentációk az Adobe Acrobat Reader ingyenes program használatával tekinthetőek meg, azok
szabadon másolhatóak és terjeszthetőek.

A szolgáltatás funkciói
A tanulmanyi.info rendszer nem kizárólag a tanulmányi információk megjelenítésére,
nyilvántartására hivatott, egyre bővülő formában tartalmaz olyan kiegészítő szolgáltatásokat is,
melyek az intézmény munkatársainak a napi operatív teendőik támogatását szolgálják.
Ezek a szolgáltatások többek között a terembeosztások megtekintése, a helyettesítések, az órarend
beosztások kezelése, menedzselése. Ide tartoznak az elektronikus igazolások a tanulmányi
információk szülői átvételéről (aláírásáról), illetve bármely rendezvény résztvevőinek elektronikus
visszaigazolásai. A naplóbejegyzések és az adott pedagógus oktatási tematikájának összevezetése,
melyből a szülők, gondviselők információt kaphatnak a tanórák tartalmáról, azok menetéről, vagy
éppen a hiányzások igazolásainak elektronikus rendszerben történő nyilvántartása is a szolgáltatások
közé sorolhatóak.
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Szolgáltatások a teljesség igénye nélkül:
Nyilvántartások:
-

Beírások
Érdemjegyek
Évfolyamok és osztályok
Hallgatók és gondviselők
Hiányzások és igazolásaik
Intézményi munkatársak
Intézményi vezetők
Napló bejegyzések
Oktatási tematikák
Oktatott tantárgyak
Órarendek
Osztálytermek
Üzenetek
Vizsgák és rendezvények

Funkciók:
-

Érdemjegyek rögzítése csoportosan és egyedileg írásos visszaigazolással a szülők részéről
történt megtekintésről
Hiányzások, igazolások rögzítése az igazolt és igazolatlan órák nyilvántartásával
Adott tantárgy érdemjegy kimutatása osztály egészére
Beírások (intők, dicséretek) rögzítése, írásos visszaigazolással a szülők részéről történt
megtekintéséről
Oktatási tematika rögzítése évfolyam(ok)hoz, osztály(ok)hoz
Napló vezetése és tematika összevezetése, tanóra emlékeztetők és betekintők
Rendezvények létrehozása naptárbejegyzéssel, résztvevők automatikus írásos
visszaigazolásával dedikált címzettekkel
Vizsgák és felmérők ütemezése, naptár bejegyzéssel dedikált címzettekkel
Belső üzenő rendszer elküldött üzenetek olvasási visszaigazolással
Házi dolgozatok és feladatok online kezelése, feltöltése
Helyettesítések kezelése
Egyebek, mint: fakultációk kezelése,kötelező olvasmányok, menza, szavazások, utazások kirándulások, hallgatói befizetések kezelése, könyvtár funkciók, fogadó órák, szülő
értekezletek, e-mail értesítések, átlagfigyelők, stb..

Kimutatások:
-
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Termek és foglaltságaik kimutatása
Hiányzások (osztályok, tantárgyak, diákok)
Érdemjegyek, átlagok
Osztályok, diákok, gondviselők
Érdemjegyek
Intézményi hallgatók
Munkatárs órabeosztása, teremfoglaltsága
Osztály órabeosztása, teremfoglaltsága
Rendezvények (intézmény, évfolyam, osztály) kimutatása és lekérdezése
Vizsgaidőpontok lekérdezése, kimutatása
Üzenetek kézbesítéseinek kimutatása

Fejlesztések
A tanulmanyi.info folyamatosan fejleszti és bővíti az Önök rendelkezésére álló szolgáltatásokat. Ezen
fejlesztésekhez számítunk minden felhasználó javaslataira, ötleteire. A rendszer következő frissítése,
az új funkciók és szolgáltatások bevezetése 2009 januárban, az első félév végén várható.

Elérhetőségeink
Help desk:
helpdesk@tanulmanyi.info
Általános információ:
info@tanulmanyi.info
Regisztráció megerősítése (telefax):
06 (1) 239 0300
Levélcím:
Központi Tanulmányi Információs Rendszer
1703 Budapest, Pf.: 100

Néhány kép a tanulmanyi.info rendszerről:
Pedagógusok nyilvántartása és a főbb funkciók gyors elérésére szolgáló ikonok:
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Intézményben nyilvántartott osztályok listája, az osztályfőnök valamint a hallgatók számának
feltüntetésével. Ebben az ablakban is kigyűjtésre kerültek a főbb funkciók ikonok formájában:

Adott osztály hallgatóinak listája:
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Osztály főbb adatainak és a kapcsolódó funkciók megjelenítése:

Munkatársak által tanított tantárgyak kiválasztása:
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Hiányzások rögzítése:

Hiányzások kimutatása:
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Beírások és azok átvételi igazolásai:

Ellenőrző funkciók (adatokat nem tartalmaz):
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Vizsgák, felmérők rögzítése, ütemezése:
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